Research on Medicine

Original Article

The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

2020 ;Vol.44; No 2

Overview of Fecal Microbiota Transplantation and Its Clinical
Applications
Farzaneh Kheiri, Seyed Mahmoud Hashemi, Davar Amani*
Department of Medical Immunology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

(Received: 2019/04/24

Accept:2019/07/31)

[ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2023-01-09 ]

Abstract
Background: Gut microbiota contains many types of parasites, viruses, archaebacteria, and bacteria. There
is a bilateral relationship between the gut microbiota and the immune system, and they regulate each other.
Many experiments have used Fecal Microbiota Transplantation (FMT) in a variety of gastrointestinal (GI)
and non-GI disorders. FMT has beneficial effects on patients with Clostridioides difficile. The aim of the
current review article was to gain insight on the relationship between gut microbiota and various immune
system components in order to investigate its links with various human diseases as well as to explore the
application of FMT-based therapeutic interventions in several GI and non-GI disorders.
Materials and methods: Systematically, we searched PubMed, Google Scholar, Scopus, and Science Direct
databases using the following keywords: Fecal Microbiota Transplantation, Microbiota, and Immune system.
Finally, 127 articles in English language reporting Fecal Microbiota Transplantation, Microbiota, and
Immune system were included for the final analysis.
Conclusion: FMT is one of the novel therapeutic approaches in the field of medicine that improves and
modulates GI microbiota. For this reason, physicians and researchers are making an attempt to use it to treat
various GI and non-GI diseases. The GI microbiota is important in metabolism, immune system modulation,
the synthesis of various types of vitamins, etc. Currently, FMT is proposed by the FDA (The US Food and Drug
Administration) for patients with Clostridioides difficile who do not respond to standard therapies. Currently,
FMT-based therapeutic interventions have scarcely been applied for the treatment of other diseases, such as
IBD. Nevertheless, it is still considered as an efficient therapy for some of IBD patients. However, several
concerns regarding the clinical application of FMT are still remaining to be addressed
necessiating conducting further detailed studies in this regard.
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مروری بر پیوند میکروبیوتای مدفوع ) (Fecal Microbiota Transplantationو
کاربردهای بالینی آن
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چكيده:
سابقه و هدف :میکروبیوتا شامل انواع انگلها ،ویروسها ،آرکئی باکترها و باکتریهاست .بین میکروبیوتای افراد و سیستم ایمنی آنها ارتباط دوطرفه وجود دارد
و یکدیگر را تنظیم میکنند .در مطالعههای زیادی پیوندمیکروبیوتای مدفوع  )Fecal Microbiota Transplantation (FMTدرانواع بیماریهای گوارشی و غیر
گوارشی استفاده شده و آثار مفیدی در بیماران مبتال به کلستریدیوم دیفیسیل داشته است .هدف از نگارش این مقاله مروری ،آشنایی با میکروبیوتای انسان و عوامل
تاثیرگذار بر آن ،بررسی رابطه بین میکروبیوتا و انواع بیماریهای انسانی ،آشنایی با روش درمانی  FMTوکاربرد آن در برخی از بیماریهای گوارشی و غیر گوارشی
است.
مواد و روش بررسی :برای نگارش این مقاله مروری با استفاده از واژگان کلیدی ،Fecal Microbiota Transplantation ،میکروبیوتا ،سیستم ایمنی به
جستوجو در پایگاههای اطالعاتی  Scopus، Google Scholar، Pub Medو Science Directپرداختیم .در پایان  127مقاله انگلیسیزبان که در آنها کلمههای
کلیدی موردنظر به کار رفته بود ،انتخاب شدند.
نتیجهگیری :پیوند میکروبیوتای مدفوع ( )FMTیکی از روشهای درمانی جدید در حیطه پزشکی است که سبب بهبود و تعدیل میکروبیوتای دستگاه گوارش
میشود .به همین دلیل ،پزشکان و محققان در تالش هستند تا از اینروش برای درمان انواع بیماریهای گوارشی و غیر گوارشی استفاده کنند .میکروبیوتای دستگاه
گوارش در متابولیسم ،تعدیل سیستم ایمنی ،سنتز انواع ویتامینها و ...حائز اهمیت هستند .در حال حاضر ،FDAروش  FMTرا در مورد بیماران مبتال به کلستریدیوم
دیفیسیل که به درمانهای استاندارد پاسخ نمیدهند ،پیشنهاد کرده است .در حال حاضر کاربرد روش FMTدر سایر بیماریها از جمله  IBDبسیار کم است اما با
اینوجود ،هنوز یک روش درمانی موثر در برخی از این بیماران است .همچنین هنوز نگرانیهایی در ارتباط با استفاده بالینی از  FMTوجود دارد که برطرف کردن
آنها مستلزم اجرای مطالعههای دقیق بیشتری در این زمینه است.
واژگان كلیدی ،)Fecal Microbiota Transplantation( FMT:میکروبیوتا ،سیستم ایمنی

مقدمه:

بیﻦ میکروبیوتای افراد و سیﺴتﻢ ایمنی آنها ارتﺒاﻁ دوﻃرفه وﺟود دارد و یکدیﮕر را
تنﻈیﻢ میکنند .مﻄالعههای زیادی پیوند میکروبیوتای مدفوع را در انواع بیماریهای
گوارشی و ﻏیر گوارشی بکار بردند و آﺛار مﻔیدی در بیماران مﺒتﻼ به کلﺴتریدیوم
دیﻔیﺴیل داشته است .هدﻑ از نﮕارش ایﻦ مقاله مروری ،آشنایی با میکروبیوتای
انﺴان و عوامل تاﺛیرگذار بر آن ،بررسی رابﻄه بیﻦ میکروبیوتا و انواع بیماریهای
انﺴانی ،آشنایی با روش درمانی  FMTکاربرد آن در بعﻀی از بیماریهای گوارشی
و ﻏیر گوارشی است .میکروبیوتا شامل انواع انﮕلها ،ویروﺱها ،آرکﺌی باکتریها
و باکتریهاست) ،(1,2فراوانتریﻦ میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش شامل ﺟمعیت
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میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش انﺴان شامل  10تا 100تریلیون میکروارگانیﺴﻢ است.

باکتروﺋیدﺱها و فیرمیکوتﺲها  1است) .(1ازﺟمله عواملی که روی میکروبیوتای
انﺴان تاﺛیر میگذارد میتوان سﻦ ،رژیﻢ ﻏذایی ،استعداد ژنتیکی افراد ،سیﺴتﻢ ایمنی
میزبان ،مﺼرﻑ آنتیبیوتیک و محیﻂ/بهداشت را نام برد). (3میکروبیوتا دارای
نقﺶهای فیزیولوژیک متعددی است .همﭽون سنتز انواع ویتامیﻦهای ،B5 ،B6
تیامیﻦ ،بیوتیﻦ ،ریﺒوفﻼویﻦ ،متابولیﺴﻢ کربوهیدراﺕها ،القای سنتز  ،(4)IgAمهار
انواع گونههای بیماریزا و تعدیل پاسخ ایمنی هﺴتند).(3
انواع گونههای میکروبیوتای انﺴان با توﺟه به شرایﻂ محیﻄی میزبان سازماندهی
میشوند ،یکی از ایﻦ شرایﻂ محیﻄی PHدستﮕاﻩ گوارش استPH ،در رودﻩ باریک
در ناحیه دﺋودنوم حدود پنﺞ ،در ژژونوم حدود  8یا باالتر و در ایلﺌوم به PH
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ﺧنﺜی میرسد) .(5عﻼوﻩ بر ایﻦ شرایﻂ محیﻄی دیﮕری همﭽون افزایﺶ ﻏلﻈت
اکﺴیﮋن ،اسیدهای ﺻﻔراوی،پﭙتیدهای ﺿد میکروبی هﻢ سﺒب شدﻩ است که رودﻩ
باریک تودﻩ باکتریایی کﻢتری نﺴﺒت به کلون داشته باشد) .(6بررسیشدﻩ است که
گونههای میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش نوزاد ،به او امکان استﻔادﻩی کربوهیدراﺕ
ما و اولیﮕوساکارید های شیر مادر را میدهد) .(7ﺟمعیت میکروبیوتای نوزاد ممکﻦ
است بهﻃور مﺴتقیﻢ یا ﻏیرمﺴتقیﻢ روی تکامل سیﺴتﻢ ایمنی ﺫاتی و اکتﺴابی،
سیﺴتﻢ عﺼﺒی و رودﻩای او اﺛرگذار باشد).(10–8
مواد و روشها:
برای نﮕارش ایﻦ مقاله مروری با استﻔادﻩ از کلمههای کلیدی ،FMT،بیماریهای
مرتﺒﻂ با میکروبیوتا ،رابﻄه سیﺴتﻢ ایمنی و میکروبیوتا به ﺟﺴتوﺟو در پایﮕاﻩهای
اﻃﻼعاتی  scopus،Google Scholar،Pub MedوScience Direct
پرداﺧتیﻢ .از میان مقالههای بﺴیار بهدستآمدﻩ با توﺟه به محتوی ،کیﻔیت ،اعتﺒار
مجله ،در پایان  127مقاله انﮕلیﺴیزبان انتﺨاﺏ شدند .مقالههای انتﺨاﺏشدﻩ به
سه گروﻩ تقﺴیﻢ شدند .گروﻩ اول مقالههایی که به معرفی میکروبیوتا و عوامل
تاﺛیرگذار بر آن پرداﺧته بودند .گروﻩ دوم مقالههایی که به رابﻄه بیﻦ میکروبیوتا
و بیماریهای انﺴانی و راﻩهای درمانی آن پرداﺧته بودند .گروﻩ سوم مقالههایی
که به معرفی روش  ،FMTشرایﻂ و مراحل انجام آن و درمان انواع بیماریها
پرداﺧته بودند.

شکل .1مکانیﺴﻢهای میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش)(3

شکل .2میکروبیوتای انﺴان در سنیﻦ مﺨتلﻒ
میکروبیوتا و بیماریهای انسان:
سیﺴتﻢ ایمنی انﺴان نﺴﺒت به کلونیزاسیون میکروبیوتای کومنﺴال در دستﮕاﻩ
گوارش تولرانﺲ دارد و میکروبیوتای ﻏیرﻃﺒیعی رودﻩ سﺒب تحریک سیﺴتﻢ ایمنی
در اشﺨاﺹ بااستعداد ژنتیکی میشود .سلولهای اپیتلیال رودﻩ بهﻃور داﺋﻢ در
تماﺱ با میکروبیوتای رودﻩ هﺴتند و میتوانند ترکیبهای آسیبزا و میکروﺏهای
کومنﺴال را بهﺧوبی شناسایی کنند .گیرندﻩهای شناسایی کنندﻩ الﮕو ) (PRRsروی
سﻄوﺡ سلولهای اپیتلیال رودﻩ قرار دارند و شاملTLRs ،NLRs ، CLRsهﺴتند
و برای شناسایی میکروﺏهای درونزا ،برونزا و تنﻈیﻢ پاسخهای ایمنی ﺿروری
هﺴتند .در اکﺜریت موارد ،استعداد ژنتیکی به بیماری  ،IBDدر ناحیه PRRs
قرارگرفته است ،برای مﺜال پلی مورفیﺴﻢهای  NOD2همراﻩ با افزایﺶ ریﺴک
بیماری کرون در ﺟوامع ﻏربی بودﻩ است و همﭽنیﻦ پلی مورفیﺴﻢهای TLRs
همراﻩ با بیماری کولیت اولﺴراتیو و کرون شناسایی شدﻩ است .همﭽنیﻦ در بیماری
کولیت اولﺴراتیو CLR،ها مﺜل دکتیﻦ 1-میتوانند در عملکرد ایمنی مﺨاﻃی رودﻩ
ارتﺒاﻁ داشته باشد) .(21موشهای با نقﺺ در  TLR5دﭼار سندرم متابولیک
شدید همراﻩ با افزایﺶ حجﻢ ﭼربی بدن ،مقاومت به انﺴولیﻦ ،افزایﺶ قند ﺧون
و تﻐییر میکروبیوتا شدند) NOD2 .(22در هموستاز رودﻩ و سرکوﺏ کلونیزاسیون
باکتریهای بیماریزا نقﺶ دارد و مﻄالعهها نﺸان دادند که باکتریهای کومنﺴال
سﺒب بیان  NOD2میشوند) (23و در ﺻورﺕ نقﺺ در آن ،موشها دﭼار التهاﺏ
رودﻩ و تومور شدند) .(24بررسی شدﻩ است که پانت سلها به کمک میکروبیوتا
میتوانند αدفنﺴیﻦ REG3γ،و  REG3βرا تولید کنند) .(25عﻼوﻩ بر ایﻦ
بیﻦ سیﺴتﻢ ایمنی اکتﺴابی و میکروبیوتا از ﻃریﻖ سلولهای ایمنی مﺜل لنﻔوسیت
 ،Bسلولهای Tتنﻈیمی و  IgAارتﺒاﻁ وﺟود دارد) 1-PD .(26یک کمک گیرندﻩ
مهاری روی سلولهای  TFHاست و در موشهای با نقﺺ ایﻦ گیرندﻩ ،دیدﻩ
شدﻩ است که ﺟمعیت باکتریهای بیهوازی کاهﺶیافته و ﺟمعیت انتروباکتریاسه
افزایﺶیافته است) .(27مﻄالعهها نﺸان دادند که تﻐییر ﺟمعیت میکروبیوتای
دستﮕاﻩ گوارش به اﺧتﻼل در تنﻈیﻢ انتﺨاﺏ  IgAدر مرکز زایای پﻼﻙ پیر منجر
شدﻩ است .همﭽنیﻦ نقﺺ در سیﮕنالینﮓ  myd88در لنﻔوسیتهای Tسﺒب
کاهﺶ سلولهای TFHو تولید  IgAاز لنﻔوسیت  Bمیشود و میتواند سﺒب تﻐییر
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یافته ها و بحث:
مکانیﺴﻢ میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش بهگونهای است که رژیﻢهای ﻏنی از ﭼربی
به دلیل برهﻢ ﺧوردن تعادل میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش سﺒب افزایﺶ میزان
لیﭙوپلی ساکارید ﺧون و عﺒور آن از رودﻩ میشود و سﭙﺲ از ﻃریﻖ ﺧون به دیﮕر
اعﻀای بدن میرود .لیﭙوپلی ساکارید در ارگانهایی مﺜل کﺒد و بافت ﭼربی ،سﺒب
افزایﺶ بیان ژنهای دﺧیل در متابولیﺴﻢ همﭽون ChREBP،،1-SREBP
 FAS، C/EBP-a ،PPAR، ap2و کاهﺶ ژنهای ،AMPK، Cpt1
 Fiaf، Accمیشود ) (11,12و همﭽنیﻦ در ایجاد التهاﺏ همراﻩ با افزایﺶ
 (13)1-PAI ،6-TNF-α،IL ،1-ILو ایجاد استرﺱ اکﺴیداتیو با افزایﺶ
 STAMP2و  (13)NADPHoxنقﺶ دارد .عﻼوﻩ بر ایﻦ سﺒب ارتﺸاﺡ
ماکروفاژها همراﻩ با افزایﺶ  1-MCPو  ،80/F4افزایﺶ نﻔوﺫپذیری با کاهﺶ
میزان  1-ZOو اوکلودیﻦ ) (14میشود که در نهایت به سندرم متابولیک منجر
میشود SCFAs .مﺜل استاﺕ ،پروپیوناﺕ و بوتیراﺕ ،محﺼوالﺕ تﺨمیری
فیﺒرهای ﻏذایی هﺴتند که توسﻂ میکروبیوتای رودﻩ تولید میشوند .زمانی که
 SCFAsاز ﻃریﻖ ﺧون به ارگانهایی مﺜل مﻐز میروند ،سﭙﺲ از ﻃریﻖ فعال
کردن گیرندﻩهای GPR41و gpr43سﺒب افزایﺶ آزادسازی هورمونهای
 HT-5 ،1-PPY، GLPمیشوند) (15همﭽنیﻦ سﺒب افزایﺶ بیان
ژنهای گلوکونﺌوژنز رودﻩای میشوند که در تنﻈیﻢ تولرانﺲ گلوکز و حﺴاسیت
انﺴولیﻦ ﺿروری است) .(16ایﻦ محﺼوالﺕ در کنترل اشتها نیز نقﺶ
دارند) (15,17شکل.(3)1

تغییرهای میکروبیوتای افراد در سنین مختلف:
ﺟمعیت میکروبیوتای افراد در سنیﻦ مﺨتلﻒ به دلیل شرایﻂ متﻔاوﺕ هر فرد ،متنوع
ﺧواهد بود .هر فرد قﺒل از تولد متاﺛر از عواملی همﭽون شرایﻂ مادری )استرﺱ،
مﺼرﻑ آنتیبیوتیک و (...است و هنﮕام تولد نیز تحت تاﺛیر نحوﻩ وﺿع حمل
مادر قرار میگیرد .سﭙﺲ بعد از تولد عواملی مﺜل تماﺱ با مادر ،تﻐذیه نوزاد،
بیماریها و مﺼرﻑ آنتیبیوتیکها در ﺟمعیت میکروبیوتای فرد اﺛرگذار ﺧواهند
بود) .(18مﻄالعهها نﺸان دادﻩاند که بهتدریﺞ با افزایﺶ سﻦ ،میزان تنوع باکتریایی
فرد افزایﺶ داشته و تنوع بیﻦ فردی کاهﺶ مییابد .در اوایل تولد ﺟمعیت
انتروباکتریاسهها ﻏالب است و بهتدریﺞ با افزایﺶ سﻦ ،باکتروﺋیدﺱ ما ﻏالب
میشوند) .(19شکل  .2بررسی میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش انﺴان با دو روش
pyrosequencing-454و  IS-PROنﺸان دادﻩ است که باکتروﺋیدﺱها و
ریکنﻼسهها فراوانی باالیی داشتند) (20شکل.3

مروری بر پیوند میکروبیوتای مدفوع ( )Fecal Microbiota Transplantationو کاربردهای بالینی آن 404 /

میکروبیوتا شود) .(28به ﻃور کلی هردو سیﺴتﻢ ایمنی ﺫاتی و اکتﺴابی میتوانند با
همدیﮕر روی مجموعه میکروبیوتای رودﻩ اﺛر بﮕذارند) .(3شکل.4
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شکل  .4رابﻄه دوﻃرفه سیﺴتﻢ ایمنی روی میکروبیوتا
برهﻢ ﺧوردن تعادل در میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش یا  Dysbiosisمیتواند به
ایجاد و پیﺸرفت انواع مﺨتلﻒ بیماریهای متابولیک ،بیماریهای ایمونولوژیک،
بیماریهای عﺼﺒی و سایر بیماری ما مرتﺒﻂ باشد که در ادامه بحﺚ به بعﻀی از
آنها میپردازیﻢ.
بیماریهای متابولیک:
ﭼاقی یکی از انواع بیماریهای متابولیک است که به دلیل اﺧتﻼل در عدم تعادل
بیﻦ دریافت و مﺼرﻑ انرژی ایجاد میشود) .(29همراﻩ با اﺧتﻼل در میکروبیوتا،
احتمال ﭼاقی نیز افزایﺶ مییابد .همﭽنیﻦ افزایﺶ فراوانی فیرمیکوتﺲها 2و
کاهﺶ فراوانی باکتروﺋیدﺱها 3در میکروبیوتای مدفوع موشهای ﭼاﻕ  ob/obدر
مقایﺴه با موشهای الﻏر همتای آنها گزارششدﻩ است) .(30در بعﻀی مﻄالعهها
هﻢ فراوانی باالی فیرمیکوتﺲ ما به باکتروﺋیدﺱ ما در انﺴانهای ﭼاﻕ گزارششدﻩ
است)(31اما نه در همه آنها) .(32ﭼندیﻦ مکانیﺴﻢ میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش
در بیماریزایی سندرم متابولیک همراﻩ با ﭼاقی نقﺶ دارد)شکل .(1میکروبیوتا از
ﻃریﻖ کﺴب انرژی از مواد مﻐذی مواد ﻏذایی و بیان ژنهای مربوﻁ به متابولیﺴﻢ
انرژی میزبان ،روی متابولیﺴﻢ میزبان اﺛر میگذارد)شکل.(1
دیابت نوع  2دسته دیﮕری از بیماریهای متابولیک است .ایﻦ بیماری یک اﺧتﻼل
همراﻩ با مقاومت به انﺴولیﻦ است و مﻄالعهها نﺸان دادند که بیﻦ ﭼاقی و شروع
دیابت نوع 2ارتﺒاﻁ وﺟود دارد .همﭽنیﻦ بیﻦ میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش و
ایجاد دیابت نوع 2ارتﺒاﻁ وﺟود دارد .با استﻔادﻩ 16SRNA Pyrosequencing
میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش نﺸان دادﻩشدﻩ است که نﺴﺒت باکتروﺋیدﺱها به
فیرمیکوتﺲها و فراوانی کﻼﺱ بتاپروتﺌوباکتریا 4در افراد مﺒتﻼبه دیابت نوع2
در مقایﺴه با افراد ﻏیر دیابتی باالتر بودﻩ است) .(33در مﻄالعه دیﮕری ،افزایﺶ
فراوانی ﭼهار گونه الکتوباسیلوﺱ 5و کاهﺶ فراوانی پنﺞ گونه کلﺴتریدیوم 6در
میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش ﺧانﻢهای دیابتی اروپایی دیدﻩشدﻩ است) .(34ایﻦ
مﻄالعهها بﺴیار محدود هﺴتند و بهتر است میکروبیوتای سایر افراد از کﺸورهای
مﺨتلﻒ هﻢ بررسی شود.
7
میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش بیماران ﻏنی از کولینﺴﻼ است .ایﻦ ﺟمعیت از

میکروبیوتا با ژنهای مرتﺒﻂ با بیوسنتز تریگلیﺴیرید همراﻩ هﺴتند)TMAO .(35
به دلیل آزاد کردن یون کلﺴیﻢ داﺧل سلولی میتواند به ﻃور مﺴتقیﻢ سﺒب افزایﺶ
فعالیت پﻼکتها و درنتیجه افزایﺶ احتمال ﺧﻄر ترومﺒوز شود) .(36با مهار کردن
محﺼوالﺕ  TMAتولیدشدﻩ توسﻂ میکروبیوتا با آنالوگ  ، DMBمیتوان تکامل
تﺼلب شراییﻦ را در موشهای -/-APOeکاهﺶ داد).(37
تﻐییر ﺟمعیت میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش با بیماریهای کﺒدی همﭽون بیماری
کﺒد ﭼرﺏ ﻏیرالکلی) ،(38) (NAFLDانﺴﻔالوپاتی کﺒدی) (39و سیروز) (40نیز
ارتﺒاﻁ دارد .در مقایﺴه با افراد سالﻢ ،میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش افراد مﺒتﻼبه
سیروز کﺒدی هﭙاتیت ،Bباکتروﺋیدﺱ ما و کلﺴتردیوم ما )برای متابولیﺴﻢ اسیدهای
ﺻﻔراوی کلون مهﻢ هﺴتند( کاهﺶ داشته است) .(41عﻼوﻩ بر ایﻦ افزایﺶ
نﻔوﺫپذیری رودﻩ و شرایﻂ التهاﺏزا در بیماران دیدﻩ شدﻩ است) .(42,43اسیدهای
ﺻﻔراوی اولیه تولیدشدﻩ در کﺒد به مجرای رودﻩای ترشﺢ میشوند و نقﺶ مهمی
را در تنﻈیﻢ ﺟمعیت میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش بازی میکنند .از ﻃرﻑ دیﮕر
اسیدهای ﺻﻔراوی اولیه توسﻂ 7αدهیدرواکﺴیﮋناز باکتری به اسیدهای ﺻﻔراوی
ﺛانویه تﺒدیل میشوند و سﭙﺲ ﺟذﺏ میشوند .ایﻦ متابولیتهای باکتریها ممکﻦ
است اﺛر حیاتی روی سنتز اسیدهای ﺻﻔراوی کﺒد داشته باشند).(44
بیماریهای ایمونولوژیک:
دسته دیﮕر بیماریهای مرتﺒﻂ به میکروبیوتا ،بیماریهای ایمونولوژیک است.
میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش بیماران مﺒتﻼ به  IBSنﺴﺒت به نمونههای کنترل
دارای فراوانی باالی فیرمیکوتﺲها و فراوانی پاییﻦ باکتروﺋیدﺱها بودﻩ است).(45
به ﺧﺼوﺹ بیماران  IBSتعداد باالیی دورﻩ آ ، 8رومینوکوکوﺱ ، 9کلﺴتریدیوم و تعداد
کمی فکالوباکتریوم ، 10بیﻔیدوباکتریوم 11و متانوژنها در مقایﺴه با افراد سالﻢ کنترل
داشتند).(46
)(IBD
یک بیماری مزمﻦ ﭼند علتی است که بر دستﮕاﻩ
بیماری التهابی رودﻩ
گوارش اﺛر میگذارد و درنتیجه در افراد با استعداد ژنتیک به یک پاسخ ایمنی
نﺴﺒت به آنتیژنهای لومﻦ دستﮕاﻩ گوارش منجر میشود .اکﺜر درمانهای رایﺞ
برای  IBDروی مدیریت التهاﺏ با استﻔادﻩ از کورتیکواستروﺋیدها ،تنﻈیﻢکنندﻩهای
سیﺴتﻢ ایمنی و به تازگی آنتیبادیهای مونوکلونال )بیولوژیک( تمرکز میکنند.
اگرﭼه ایﻦ درمانها در اکﺜر موارد سودمند هﺴتند ،اما تعداد قابلتوﺟهی از بیماران
وﺟود دارد که به ایﻦ درمانها پاسخ نمیدهند یا در ﻃول زمان درمان مقاوم میشوند
و نیاز به گزینههای درمان ﺟایﮕزیﻦ دارند .در دهههای گذشته مﺸﺨﺺشدﻩ است
که برهﻢ ﺧوردن تعادل میکروبیوتای رودﻩ ،میتواند سﺒب ایﻦ بیماری شود .در حال
حاﺿر دادﻩهای آزمایﺶهای بالینی بﺴیار کﻢ هﺴتند ،اما در آیندﻩ FMTمیتواند
باهدﻑ تنﻈیﻢ میکروبیوتای بیماران ،در درمان ایﻦ بیماری امیدبﺨﺶ باشد).(47
مقایﺴه میکروبیوتای بیماران و افراد سالﻢ نﺸان دادند که ﺟمعیت رومینوکوکوﺱ
افزایﺶ بیﻔیدوباکتریوم و فکالوباکتریوم کاهﺶ داشته است) .(48همﭽنیﻦ بیماری
کرون که یکی از فرمهای بیماری  IBDاست نیز تنوع میکروبیوتای دستﮕاﻩ
گوارش پایینی نﺴﺒت به افراد سالﻢ داشته است) .(49کاهﺶ ﺟمعیت فکالوباکتریوم
 prausnitziiکه یک باکتری کومنﺴال ﺿدالتهاﺏ در رودﻩ است ،در بیماران
کرون یافت شدﻩ است).(50
دیابت نوع  (T1D)1یک اﺧتﻼل ﺧود ایمنی است که به دلیل حمله سلولهای
 Tبه سلولهای βپانکراﺱ ایجاد میشود .بﺴیاری از مﻄالعهها نﺸان دادﻩاند که
بیﻦ میکروبیوم رودﻩ و  T1Dارتﺒاﻁ وﺟود دارد) .(51,52کودکان مﺒتﻼبه T1Dدر
مقایﺴه با کنترلهای سالﻢ ،تنوع میکروبیوتای پایینی داشتند بهﻃوریکه فراوانی
فیرمیکوتﺲها کاهﺶیافته و باکتروﺋیدﺱها افزایﺶیافته است) .(53کلونیزاسیون
باکتریها میتواند به افزایﺶ ﻏلﻈت  IgAو TGFβو افزایﺶ تعداد سلولهای
+TCD103و  CD8αβدر دستﮕاﻩ گوارشمنجرشود که در ادامه سﺒب تاﺧیر
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در شروع دیابت در موشهای Wilde-type،NODمیشود).(54
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سلیاک:
بیماری سلیاﻙ ،بیماری ﭼند علتی است که دارای عللی همﭽون ژنتیکی ،ایمونولوژیک
و محیﻄی است) .(55ایﻦ بیماری به دلیل پاسخ نابجای سیﺴتﻢ ایمنی علیه گلوتﻦ
موﺟود در گندم ،ﺟو و ﭼاودار ایجاد میشود که به التهاﺏ و آسیبهای مﺨاﻃی
دستﮕاﻩ گوارش همراﻩ با سوء ﺟذﺏ منجر میشود و در درازمدﺕ دارای عوارﺿی
همﭽون پوکی استﺨوان و سرﻃانهای دستﮕاﻩ گوارشی است) .(56در میان عوامل
محیﻄی دﺧیل در ایﻦ بیماری ،میتوان میکروبیوتای رودﻩ را نام بردDysbiosis .
سﺒب تحریک تولید سایتوکایﻦ  15-ILو فعالسازی  IELمیشود .مﻄالعهها روی
نمونههای مدفوع و بیوپﺴی رودﻩ بیماران مﺒتﻼ به سلیاﻙ نﺸان میدهد که عدم
توازن میکروبیوتا در ایﻦ بیماران میتواند نقﺶ مهمی در ایجاد تﻐییر در سد مﺨاﻃی
آنها و فعال شدن سیﺴتﻢ ایمنی داشته باشد .بیان لیﮕاند  NKG2Dدر سلولهای
اپیتلیال رودﻩ نیز توسﻂ سیﮕنالینﮓ میکروبیوتای رودﻩ تنﻈیﻢ میشود).(57,58
در مدفوع بیماران مﺒتﻼ به سلیاﻙ ،افزایﺶ تعداد Prevotella، Clostridium
Histolitycum، Eubacterium rectal–C، coccoides، Atopobium،
 Bacteroidesو کاهﺶ سﻄوﺡ الکتوباسیلوﺱ و بیﻔیدوباکتریوم داشته است) (57و
تجویز پروبیوتیک یک رابﻄه منﻔی بیﻦ  Firmicutesو سایتوکایﻦ التهابی TNF-α
را نﺸان دادﻩ است)(59؛ بهﻃوریکه در مﻄالعههای حیوانی ،با تﻐییرمیکروبیوتای
رودﻩ تﻐییر در تولرانﺲ ایمنی به سمت واکنﺶهای التهابی مﺸاهدﻩ شدﻩ است).(60
بنابرایﻦ شاید  FMTبرای بهﺒود ﺟمعیت میکروبیوتای آنها مﻔید باشد اما نیاز به
مﻄالعه و بررسیهای بیﺸتری در شناﺧت مکانیﺴﻢ عمل میکروبیوتاست تا بتوان به
ایﻦ دسته از بیماران کمک کرد.
بیماریهای عصبی:
تاﺛیر میکروبیوتا روی بیماریهای عﺼﺒی نیز بررسی شدﻩ است ،مﻄالعهها گزارش
کردﻩاند که موشهای  GFدر مقایﺴه با موشهای SPFفعالیتهای حرکتی
افزایﺶیافتهای داشتهاند) .(61سد ﺧونی مﻐزی نقﺶ مهمی در ﺟابهﺟایی مولکولها
و مواد مﻐذی بیﻦ ﺧون و مﻐز دارد و موشهای GFدر مقایﺴه با موشهایSPF
دارای نﻔوﺫپذیری باالیی در سدﺧونی-مﻐزی هﺴتند .انتقال مدفوع از موشهایی که
دارای میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش نرمال بودند به موشهای GFیا درمان موشهای
 GFبا باکتریهای تولیدکنندﻩ  ،SCFAنﻔوﺫپذیری سدﺧونی-مﻐزی را کاهﺶ دادﻩ
است) .(62عﻼوﻩ بر ایﻦ میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش برای بلوﻍ و عملکرد سلولهای
گلیال در مﻐز ﺿروری است).(63
 ASDگروهی از اﺧتﻼلهای تکاملی است که با رفتارهای ﻏیرﻃﺒیعی ،نقﺺ در
تکلﻢ و تعامﻼﺕ اﺟتماعی همراﻩ است .کودکان مﺒتﻼ به اتیﺴﻢ اﻏلب دارای مﺸکﻼﺕ
گوارشی هﺴتند و میکروبیوتای رودﻩ ممکﻦ است در شروع ایﻦ اﺧتﻼل نقﺶ داشته
باشد) .(64,65میکروبیوتا میتواند بیان ژن و رفتار میزبان را از ﻃریﻖ راﻩهای مﺨتلﻒ،
ازﺟمله تولید مولکولهای کوﭼک عﺼﺒی )توریﻦ( تحت تاﺛیر قرار دهد .توریﻦ برای
رشد مﻐز ﺿروری است و میتواند توسﻂ نورونها و استروسیتها تولید شود یا از ﻃریﻖ
سد ﺧون مﻐزی منتقل شود) .(66نﺸان دادﻩشدﻩ که بیماران اتیﺴمی دارای ﺟمعیت
ﻏیرﻃﺒیعی میکروبیوتای رودﻩ بودند و ﺟمعیت باالی باکتروﺋیدﺱها را داشتند).(67
همﭽنیﻦ یک متابولیت میکروبی به نام  4EPSمیتواند رفتارهای مربوﻁ به اتیﺴﻢ
را ایجاد کند) .(68گرﭼه مﻄالعههای ﺟدیدتر نﺸان دادﻩ است که تعدیل میکروبیوتا
میتواند در بهﺒود عﻼﺋﻢ گوارشی و اتیﺴمی مﻔید باشد اما هنوز به نتیجه قﻄعی
نرسیدﻩاند) .(69مﻄالعههای انجامشدﻩ نیاز به گروﻩهای متﻔاوتی از بیماران دارد و فقﻂ
با نﻈر گرفتﻦ تعداد محدودی از آنها تﺼمیﻢ قﻄعی میﺴر نیﺴت و نیاز به تحقیﻖ و
بررسیهای بیﺸتری است.
بیماری مالتیﭙل اسکلروزیﺲ  MSاﺧتﻼل التهابی سیﺴتﻢ اعﺼاﺏ مرکزی است
که بهواسﻄه سیﺴتﻢ ایمنی ایجاد میشود که با اﺧتﻼل در عملکردهای عﺼﺒی
قابلتﺸﺨیﺺ است) .(70محور مﻐز-گوارش) (brain-gut axisیک ارتﺒاﻁ دوﻃرفه
بیﻦ رودﻩ و مﻐز را فراهﻢ میکند و ممکﻦ است دلیل پاتوفیزیولوژی بیماریهای التهابی
دمیلینه مرتﺒﻂ باشد .تﻐییر در هوموستاز رودﻩ در بیماری  MSبهعنوان اهداﻑ درمانی
توﺻیﻒشدﻩ است .تﻐییر در متابولیﺴﻢ اسیدهای ﺻﻔراوی ،میکروبیوتا و عملکرد رودﻩ

همﮕی به تﻐییر سیﺴتمیک و موﺿعی در پاسخهای ایمنی منجر میشود که میتوانند
به  MSمنجر شوند).(71
سیﮕنالهایی که باکتریهای دستﮕاﻩ گوارش به مﻐز میفرستند ممکﻦ است به ﻃور
مﺴتقیﻢ از ﻃریﻖ اعﺼاﺏ محیﻄی آوران واگ منتقل شود) .(72میکروبیوتای رودﻩ
ممکﻦ است نقﺶ مهمی در شروع دمیلینه شدن ﺧودبهﺧودی بیماری ﺧود ایمنی
داشته باشد) .(73مﻄالعهها عدم تعادل در ﺟمعیت میکروبیوتا را در بیماران مﺒتﻼ به
 MSنﺸان دادندکه در مقایﺴه با کنترلهای سالﻢ با کاهﺶ فراوانی  Prevotellaو
 Parabacteroidesدیدﻩ شدﻩ است .با  dysbiosisشرایﻂ التهاﺏزا در دستﮕاﻩ گوارش
شکل میگیرد .مﺸارکت میکروبیوتا در سﺒبشناسی  MSبا دو مﻄالعه انجامشدﻩ نﺸان
میدهد که میزان بروز یا شدﺕ بیماری در مدل موشی ،هنﮕامیکه  FMTبا نمونههای
مدفوعی از بیماران  MSانجام میشود ،افزایﺶ مییابد).(74
سایر بیماریها
ایدز:
 HIVیکی از شایعتریﻦ عﻔونتهای ﺟهانی در ﺟوامع انﺴانی است که فرد توسﻂ
رتروویروﺱها آلودﻩ میشود .ایﻦ ویروﺱ به سلولهای ایمنی به ﺧﺼوﺹ سلولهای
 Tکمکی ،ماکروفاژها ،دندریتیکها حمله کردﻩ و آنها را آلودﻩ میکند تا ﺟایی که
تعداد ایﻦ سلولهای ایمنی کاهﺶ مییابد و سیﺴتﻢ ایمنی بیمار بﺴیار ﺿعیﻒ شدﻩ
و درنتیجه بیمار مﺴتعد عﻔونتهای فرﺻتﻃلب میشود) .(75با بررسی بیماران
مﺒتﻼ به  HIVدر مراحل اولیه عﻔونت ،یافتهها نﺸان دادند که بیماران ﺟمعیت
زیادی از گونههای الکتوباسیلوﺱ را دارند و ترانﺴلوکاسیون باکتریایی )مﺜل LPS
در ﺧون( ،کمتری دارند .عﻼوﻩ بر ایﻦ ،فراوانی باالی الکتوباسیلوﺱها در بیماران
اﺛر مﺜﺒت روی تعداد سلولهای +TCD4و اﺛر منﻔی روی بار ویروسی داشته است
که نﺸان میدهد الکتوباسیلوﺱها میتوانند در تعدیل بیماریزایی  HIVنقﺶ
داشته باشند(76).
در افراد  HIVمنﻔی ،تنوع میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش باالست و سﻄوﺡ
المیناپروپریا را پوشاندﻩاند ،بنابرایﻦ از در معرض قرار گرفتﻦ باکتری و محﺼوالﺕ
میکروبی به ﺧون محیﻄی ﺟلوگیری میشود .در فاز حاد بیماری ،تﻐییرهای محﺴوسی
در باکتریهای المیناپروپریا و سد اپیتیال دیدﻩ شدﻩ است .همﭽنیﻦ نﺸانههای
تﻐییرهای میکروبی ) ،LPS،sCD14پﭙتیدوگلیکان (16srDNA،EndoCAP،و
آسیبهای انتروسیتها در نمونه پﻼسما هنوز قابلتﺸﺨیﺺ نیﺴت ،اما مقداری
کاهﺶ در تعداد سلولهای Thelper17محیﻄی و مﺨاﻃی دیدﻩ میشود .با شﺶ
ماﻩ بررسی از مراحل اولیه عﻔونت ،پارامترهای تﻐییراﺕ میکروبی و اﺧتﻼلهای
گوارشی در ﺧون محیﻄی افزایﺶ داشته است و شروع اﺧتﻼل در یکﭙارﭼﮕی مﺨاﻁ
را نﺸان میدهد .در فاز مزمﻦ تﻐییر و اﺧتﻼل زیادی در اپیتلیوم رودﻩ همراﻩ با
اﺧتﻼل در شکلگیری پروتﺌیﻦهای اتﺼالی دستﮕاﻩ گوارش )کادهریﻦ،کلودیﻦها،
زنوال اوکلودیﻦ (1در ﺧون محیﻄی یافت شدﻩ است .ایﻦ تﻐییرهای آناتومیک
همراﻩ با تﻐییر در عملکرد و ﺟمعیت میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش و کاهﺶ
تعداد سلولهای ترشﺢکنندﻩ سایتوکایﻦهای اینترلوکیﻦ 17و،22امکان قرارگیری
باکتریهای بیماریزا را فراهﻢ میکند).(83–77
افرادی که در مراحل اولیه عﻔونت  HIVشروع به استﻔادﻩ  CARTمیکنند ،دیدﻩ
شدﻩ الکتوباسیلوﺱهای مدفوع در تعدیل عملکرد ایمنی در عﻔونت آﺛار سودمندی
داشته است و همﭽنیﻦ همراﻩ با افزایﺶ تعداد سلولهای +T CD4در ﺧون ،دستﮕاﻩ
گوارش و کاهﺶ تﻐییرهای میکروبیوتا ،فعالیت سیﺴتﻢ ایمنی و تکﺜیر لنﻔوسیتهای
 Tدستﮕاﻩ گوارش همراﻩ است) .(76در مﻄالعه دیﮕری نﺸان میدهد که تجویز
سایتوکایﻦ اینترلوکیﻦ 21و پرﻩبیوتیکها در حیواناﺕ آلودﻩ به  SIVسﺒب گﺴترش
فعالیت سلولهای Th17و مانع تماﺱ با عوامل بیماریزا شدﻩ است).(84
یبوست:
بهﺒود ﺟمعیت میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش میتواند در درمان یﺒوست کمککنندﻩ
باشد .دو مورد از مهﻢتریﻦ فاکتورهای میکروبیوتا که در تعدیل یﺒوست نقﺶ
دارند شامل  SCFAsو اسیدهای ﺻﻔراوی است ،SCFAs .حرکاﺕ کلون را از
ﻃریﻖ فیﺒرهای عﺼﺒی محیﻄی و ترشﺢ پلی پﭙتید yدر رﺕ بهﺒود میبﺨﺸند).(85
اسیدهای ﺻﻔراوی،گیرندﻩ HT-5را که روی فیﺒرهای ریوی معدی قرار دارند،
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تحریک میکند HT-5.از سلولهای انتروکرومان ترشﺢ میشود و در رفلکﺲ
حرکتهای دودی نقﺶ دارد).(86
با بررسی مدفوع افراد دﭼار یﺒوست و انتقال آن به موشهای ،psedo-germ-free
مﺸاهدﻩ شدﻩ است که حجﻢ و درﺻد آﺏ مدفوع ،انقﺒاضهای ﺧودبهﺧودی ماهیﭽه
ﺻاﻑ کلون کاهﺶیافته و با اندازﻩگیری متابولیتها متوﺟه شدند که اسیدهای ﭼرﺏ
زنجیرﻩ کوتاﻩ و اسیدهای ﺻﻔراوی ﺛانویه نیز در ایﻦ موشها کاهﺶیافته است).(87
همﭽنیﻦ ﺟمعیت میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش بیماران مﺒتﻼ به یﺒوست تﻐییر کردﻩ
است و ممکﻦ است ایﻦ تﻐییرها روی حرکت دستﮕاﻩ گوارش اﺛر گذاشته و سﺒب
یﺒوست شود).(88
راههای درمانی:
راﻩهای درمانی متنوعی وﺟود دارد که میتوانند ﺟمعیت میکروبیوتا را بهﺒود بﺨﺸند،
ازﺟمله آنها میتوان به پرﻩ بیوتیک ها ،پروبیوتیکها ،انواع داروها و FMTاشارﻩ
کرد .پرﻩ بیوتیکها اﺟزای ﻏیرقابلهﻀﻢ ﻏذا هﺴتند که برای میزبان مﻔید است و
بهﻃور انتﺨابی سﺒب تحریک رشد یا فعال شدن یک یا تعداد محدودی باکتریهای
کلون میشود .رژیﻢهای ﻏذایی کربوهیدراتی بهﻃور مﺴتقیﻢ به رودﻩ بزرگ میرسند
و میتوانند سوبﺴترای رشد باکتریهای رودﻩ باشند .فروکتواولیﮕوساکارید)(FOS
و گاالکتواولیﮕوساکارید) (GOSدو پرﻩ بیوتیک شناﺧتهشدﻩ هﺴتند که برای بهﺒود
اﺧتﻼلهای متابولیک استﻔادﻩ میشوند .راﻩ درمانی دیﮕر پروبیوتیکها هﺴتند،
پروبیوتیکها میکروارگانیﺴﻢهای زندﻩای هﺴتند که تاﺛیر مﻔیدی روی میزبان
12
میگذارند؛ دو گونه از شناﺧتهشدﻩتریﻦ آنها الکتوباسیلوﺱ ما و بیﻔیدوباکتریوم
13
ها هﺴتند و دیدﻩ شدﻩ که سﻼمت افراد را ارتقا میدهند .الکتوباسیلوﺱ رامنوﺱ
قادراست رفتارهای استرسی موشها را از ﻃریﻖ تعدیل بیان گیرندﻩهای GABA
وابﺴته به عﺼب واگ در مﻐز تعدیل بﺨﺸد) .(89میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش
بهعنوان یک فاکتور محیﻄی در میان افراد مﺨتلﻒ دارای تنوع است و میتواند
در کارایی داروها اﺛرگذار باشد) .(90در مﻄالعهها نﺸان دادﻩشدﻩ است که افراد
پاسخهای متﻔاوتی به یک داروی یکﺴان داشتند).(91
انواعی از داروها هﺴتند که میتوانند در تعدیل میکربیوتا نقﺶ داشته باشند.
 ، Ezetimibسﺒب افزایﺶ الکتوباسیلوﺱ و تعدیل متابولیﺴﻢ کلﺴترول
میشود) .(92سﻄﺢ سرمی اسیدهای ﺻﻔراوی و PYYدر بیماران مﺒتﻼبه دیابت
نوع 2که متﻔورمیﻦ مﺼرﻑ کردند با فراوانی باکتروﺋیدﺱها و فیرمیکوتﺲها ارتﺒاﻁ
دارد) .(93راﻩ دیﮕر پیوند میکروبیوتای مدفوع ) (FMTاست .در ایﻦ روش ،باهدﻑ
درمان یک نوع بیماری ﺧاﺹ ،سوسﭙانﺴیون مادﻩ مدفوعی از یک دهندﻩ سالﻢ
به دستﮕاﻩ گوارش بیمار انتقال مییابد) .(94هدﻑ از ایﻦ پیوند بهﺒود و تعدیل
میکروبیوتای بیماران است).(3
پیوند میکروبیوتای مدفوع FMT
تاریخچه :FMT
 FMTنﺨﺴتیﻦ بار در قرن ﭼهارم توسﻂ یک پزشک ﭼینی به نام  Ge Hongکﺸﻒ
شد .او مادﻩ مدفوع انﺴان را به بیماران مﺒتﻼ به مﺴمومیت ﻏذایی و اسهال شدید
تجویز میکرد .سﭙﺲ در قرن شانزدهﻢ  Li Shizhenبا عنوان سوپ زرد اژدها از مادﻩ
مدفوع انﺴان برای درمان تب ،اسهال،درد ،یﺒوست استﻔادﻩ کرد) .(95در قرن هﻔدهﻢ
در دامﭙزشکی از مدفوع شتر برای اسهال ﺧونی باکتریایی استﻔادﻩ میکردند).(96
نﺨﺴتیﻦ استﻔادﻩ از  FMTدر پزشکی توسﻂ  Eismannو همکارانﺶ در سال1958
بود که برای درمان ﭼهار بیمار مﺒتﻼ به کولیت پﺴودوممﺒران،آن را به کار برد).(97
سﭙﺲ متدهای مﺨتلﻔی برای انجام  FMTﻃراحی شدند :در سال  ،1991روش
 NG tubeتوسﻂ (98) ،Aas,Gessert,Bakkenو در سال 2000کلونوسکوپی
توسﻂ  (99) Persky, Brandtو در سال self-administered enemas،2010
توسﻂ Silverman, Davis, Pillaiﻃراحی شد).(100
مراحل انجام FMT
انتخاب و غربالگری دهندهها:
قﺒل از پیوند مدفوع ،اهداکنندﻩ باید برای ﺟلوگیری از مﺸکﻼﺕ و ﺧﻄرهای بعدی،

ﻏربالﮕری شود .بررسیهای پزشکی که باید انجام شود :سﻦ دهندﻩ نﺒاید کمتر از
 18سال یا بیﺸتر از  65سال باشد ،آنتیبیوتیک در سه ماﻩ گذشته مﺼرﻑ نکردﻩ
باشد ،عﻼﺋﻢ یا بیماریهای حاد نداشته باشد ،استﻔادﻩ از هر نوع دارویی باید بررسی
شود ،عدم مﺴافرﺕهای بیﻦالمللی در شﺶ ماﻩ گذشته به مناﻃقی که احتمال
ریﺴک اسهال مﺴافران است ،عدم تتو یا سوراخ کردن بدن در شﺶ ماﻩ گذشته،
عدم سابقه رفتارهای پرﺧﻄر در سه ماﻩ گذشته ،عدم تماﺱ با  HIVیا هﭙاتیتهای
ویروسی در  12ماﻩ گذشته ،سابقه ﺧانوادگی کولورکتال کارسینوما دردو یا یکی از
بﺴتﮕان ،اعﻀای ﺧانوادﻩ با عﻔونتهای حاد دستﮕاﻩ گوارش بررسی شود .همﭽنیﻦ
سوابﻖ پزشکی دهندﻩ ازﺟمله :هرگونه اﺧتﻼلهای گوارشی ،ﭼاقی )(30<BMI
و فﺸارﺧون ،دیابت نوع ،2دیﺲ لیﭙیدمی ،سوءتﻐذیه ) ،(18>BMIبیماریهای
ﺧود ایمنی ،بیماری آتوپیک ،افﺴردگی ،عﻔونت با  ،HIVسﻔلیﺲ ،هﭙاتیت  Bو،C
بدﺧیمی ،سندرم درد مزمﻦ و سندرم نورولوژیک باید بررسی شود).(101
ﻏربالﮕری در ﺧون و نمونه مدفوع نیز باید انجام گیرد .ازﺟمله بررسیهایی
که در ﺧون انجام میشود شامل :شمارش کلی سلولهای ﺧونی ،بررسی
الکترولیتها ،اورﻩ و کراتینیﻦ ،آزمونهای عملکرد کﺒد ،بررسی سرولوژیک
 ،1-HTLVبررسی  IgGو  IgMسایتومﮕالوویروﺱ ،بررسی IgGو IgMویروﺱ
اپﺸتایﻦ بار ،بررسی سﻔلیﺲ ،بررسی سرولوژیک استرونﮋیلوﺋیدﺱ استرکورالیﺲ،
انتاموبا هیﺴتولیکا،هیلوباکترپیلوری؛ بررسی IgMویروﺱ هﭙاتیت  ،Aبررسی
 ،HBsAg،HBcAg، HCV-Abبررسی آنتیبادی نوع  1و HIV 2و آنتیژن
 ،P24بررسی  ،ANAبررسی FBS، ESR، CRPاست .ازﺟمله بررسیهایی که
روی مدفوع انجام میشود شامل :بررسی میکروسکوپی و کﺸت ،گذاشتﻦ PCR
برای بررسی روتاویروﺱها ،نوروویروﺱها ،آدنوویروﺱها ،توکﺴیﻦ کلﺴتریدیوم
دیﻔیﺴیل ،بررسی تﺨﻢ و کیﺴت انﮕلها )شامل کریﭙتوسﭙوریدیوم ،ژیاردیا،
انتاموباهیﺴتولیکا ،دی انتاموبا فراژیلیﺲ( است).(101
جمعآوری و آمادهسازی مدفوع:
ابتدا باید مادﻩ مدفوع رقیﻖ و هموژنیزﻩ شود تا فرآیند انتقال راحت انجام گیرد،
مدفوع تازﻩ دفع شدﻩ اهداکنندﻩ ) 300-50گرم )در نرمال سالیﻦ یا گیﺴرول
10درﺻد حلشدﻩ ،سﭙﺲ از فیلتر عﺒور دادﻩ میشود تا ﺫراﺕ ﺟدا شوند .حال میتوان
به کیﺴههای enemaانتقال داد یا در فریزر- 80درﺟه سانتیگراد ﺫﺧیرﻩ کرد .روی
کیﺴهها شمارﻩ و اﻃﻼعاﺕ دهندﻩ باید درﺝ شود).(101
آمادهسازی بیمار:
قﺒل از پیوند به مدﺕ 24تا 72ساعت بیمار نﺒاید از آنتیبیوتیک استﻔادﻩ کند و
شب قﺒل عمل کولونوسکوپی انجام میگیرد تا بعدها پیوند میکروبیوتا راحتتر
ﺟایگیری کند .پیوند مدفوع میتواند از ﻃریﻖ تنقیه ،لوله نازوگاستریک ،لوله
دﺋودنال ،کولونوسکوپی انجام گیرد) .(102به تازگی برای افزایﺶ دسترسی به
،FMTکﭙﺴولهایی که تحت پوشﺶ ژالتیﻦ یا یخ قرار دارند در حال بررسی هﺴتند
که ایﻦ کﭙﺴولها شاید بتواند سﻄﺢ پذیرش بیمار را هﻢ باال بﺒرند .انتﺨاﺏ مﺴیر
تجویز بﺴتﮕی به نوع میکروبیوتا برای پیوند )ﭼون میتواند برﺧی از گونههای
باکتری را فعال کند و به بقیه آسیب برساند( ،وﺿعیت کلی سﻼمت بیمار و بیمار
ﺟدول  .1مقایﺴه انواع روشهای تجویز .FMT
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شکل .5میکروبیوم مدفوع در بیماران(RCD(Recurrent c.difficile

شکل .6میکروبیوم مدفوع دربیماران  RCDو تاﺛیر FMTدر ایﻦ
بیماری)(97,98
مدل موشی کولیت کلستریدیوم دیفیسیل:
ابتدا موشها را به مدﺕ هﻔت روز با کلیندامایﺴیﻦ درمان کردﻩ ،سﭙﺲ آنها را
با کلﺴتریدیوم دیﻔیﺴیل  027/BI/NAP1بیماران بیمارستانی آلودﻩ میکنند و
به دلیل ایجاد عدم تعادل میکروبیوتا در موش ،در نهایت کولیت ایجاد میشود.
برهﻢ ﺧوردن میکروبیوتا به کاهﺶ تنوع گونههای میکروبیوتا،کاهﺶ ﺟمعیت
باکتروﺋیدﺱها و فیرمیکوتﺲها ،افزایﺶ عوامل بیماریزای فرﺻتﻃلب و
افزایﺶ بیان ژنهای التهاﺏزا منجر میشود .حال بعد از اینکه موشها را با
ونکومایﺴیﻦ درمان کردند ،باکتری کلﺴتردیوم دیﻔیﺴیل سرکوﺏ میشود اما
بعد از مدﺕ کوتاهی از درمان ،دوبارﻩ عود میکند .مﺸاهدﻩ کردند که هنﮕام
استﻔادﻩ از روش FMTبا مادﻩ مدفوعی موش سالﻢ ،مدﺕزمان درمان افزایﺶ
داشته است،شکل.(112)7

شکل .7مدل موشی بیماری  CDو تاﺛیر درمان آن با روش(112) FMT
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تحت درمان ) CDIو کولیت( دارد .عﻼوﻩ بر ایﻦ ،تعداد تجویز بﺴیار مهﻢ است ،زیرا
یک دوز واحد ممکﻦ است برای  CDIمناسب باشد ،اما برای  IBDایﻦﻃور نﺒاشد .با
وﺟود اﺛر مﺜﺒت میکروبیوتای پیوند شدﻩ ،ژنهای میزبان و رژیﻢ ﻏذایی آن میتوانند
اﺛربﺨﺸی  FMTرا کاهﺶ دهند) .(47بیﺸتریﻦ حجﻢ مادﻩ مدفوع که برای انتقال
استﻔادﻩ میشود ،درروش کولونوسکوپی با حجﻢ  250تا 500میلیلیتر است و
همﭽنیﻦ باالتریﻦ پذیرش را در بیماران داشته است .کﻢتریﻦ مقدار مادﻩ مﺼرفی در
روش نازوگاستریک است که  25تا 50میلیلیتر موردنیاز است،ﺟدول.(47,103)1
بانکهای مدفوع:
نﺨﺴتیﻦ بار در  17فوریه 2012توسﻂ  Smith, Peter Andreyﻃراحی شد و
باوﺟود ایﻦ بانکها دیﮕر نیاز نیﺴت در همان روز پیوند ،از گیرندﻩ نمونه دریافت شود
و بعد از اهدا نیز میتوان عمل ﻏربالﮕری را انجام داد .مﺸاهدﻩ شدﻩ که ایﻦ بانکها
بﺴیار موﺛر بودﻩاند) (104و با فراهﻢ آوردن کیﻔیت مﻄلوﺏ و ﺛﺒت عوارض ﺟانﺒی،
سﺒب افزایﺶ ایمنی ایﻦ روش درمانی میشوند).(74
خطرها و نگرانیها:
 FMTهمﭽون ﺧیلی از روش درمانی دیﮕر دارای مزایا و معایﺒی است و
عوارض ﺟانﺒی آن را میتوان به عوارض کوتاﻩمدﺕ و درازمدﺕ ﻃﺒقهبندی
کرد .در مورد ایﻦ روش درمانی نﮕرانیهای بﺴیاری وﺟود دارد بهﻃوریکه
هنوز اﻃﻼعاﺕ کافی در مورد عوارض ﻃوالنیمدﺕ آن وﺟود ندارد .در یک
مﻄالعه با بررسی روی  1555بیمار) 1190نﻔر آنها مﺒتﻼ به 186 ،CDIنﻔر
آنها مﺒتﻼ به کولیت اولﺴراتیو 67 ،نﻔر آنها هﻢ مﺒتﻼ به (CDبودند .ازﺟمله
عوارﺿی که دیدﻩ شدﻩ است :شامل دو مورد مرگ به دلیل پنومونی آسﭙیرﻩ ،دو
مورد perforationsدر کولونوسکوپی و یک مورد هﻢ بعد از  24ساعت دﭼار
باکتریمی شدﻩ است.
عوارض ﺧﻔیﻒ و کوتاﻩمدﺕ آن شامل :تب و عﻼﺋﻢ گوارشی)در ﻃول
یک هﻔته بهﺒود مییابند( ،عﻔونتهای حاد باکتریایی ،ویروسی ،انﮕلی در
ناحیه کلون یا سیﺴتمیک است .مهﻢتریﻦ نﮕرانی در ایﻦ روش ،عوارض
ﻃوالنیمدﺕتر و شدیدتر آن است .مانند افزایﺶ بروز بیماریهای ﺧود ایمنی
)نوروپاتی محیﻄی ،سندرم شوگرن ،آرتریت روماتوﺋید ( ITP،باشد)(105؛
بنابرایﻦ پیﮕیری ﻃوالنیمدﺕ همراﻩ با تجزیهوتحلیل نمونههای اهداکنندگان
و دریافتکنندﻩها برای ارزیابی ایمنی و رویدادهای ناﺧواسته در آیندﻩ ﺿروری
است.
استفاده از روش  FMTدر درمان بیماری کلستریدیوم دیفیسیل:
عﻔونت کلﺴتریدیوم دیﻔیﺴیل ) (CDIتوسﻂ یک باکتری فرﺻتﻃلب گرم
مﺜﺒت به نام کلﺴتریدیوم دیﻔیﺴیل ایجاد میشود .انتقال آن توسﻂ اسﭙورهایﺶ
و به ﻃریﻖ دهانی – مدفوعی است) .(106توکﺴیﻦهای کلﺴتریدیوم
دیﻔیﺴیل بهعنوان توکﺴیﻦهای تولیدکنندﻩ  TNF-αو اینترلوکیﻦهای
محرﻙ التهاﺏ سﺒب ایجاد التهاﺏ شدید و آسیب به کلون و در ادامه سﺒب
کولیت سودوممﺒران میشوند)CDI .(107عامل اسهال بیمارستانی در اروپا
و آمریکای شمالی است و ساالنه حدود 5..هزار مورد بیمار CDIدر آمریکا

شناسایی میشود و 15تا 20هزار نﻔر از ایﻦ بیماران ﺟان ﺧود را از دست
میدهند).(106
هنﮕامیکه فرد از آنتیبیوتیکها استﻔادﻩ میکند به کاهﺶ تنوع و گونه
میکروبیوتای فرد منجر شدﻩ و درنتیجه اسﭙورکلﺴتریدیوم دیﻔیﺴیل بهراحتی
وارد محیﻂ دستﮕاﻩ گوارش میشود .از آنجا که اسﭙور به شرایﻂ اسیدی معدﻩ
مقاوم است ،زمانی که شرایﻂ برای رشد باکتری فراهﻢ شود بهآسانی از معدﻩ
عﺒور کردﻩ و ﺧود را به محیﻂ رودﻩ میرساند .رودﻩ بزرگ مکانی است که
کلﺴتردیوم دیﻔیﺴیل در آنجا کلونیزﻩ شدﻩ و در اﺛر تﺨریب یا تﻐییر میکروبیوتای
کومنﺴال میزبان ،بیماریهای مرتﺒﻂ با کلﺴتردیوم دیﻔیﺴیل را ایجاد میکند.
درﺻورتیکه از آنتیبیوتیک برای درمانﺶ استﻔادﻩ شود باکتری  CDاز بیﻦ
میرود اما اسﭙورهای آن باقیماندﻩ و سﺒب عود دوبارﻩ عﻔونت میشود.
دیدﻩ شدﻩ است که در ﺻورﺕ استﻔادﻩ از  FMTمیتوان میکروبیوتای سالﻢ
دستﮕاﻩ گوارش را بهﺒود بﺨﺸید) .(108شکل  .5در یک بررسی سیﺴتمیک
مﺸاهدﻩ شدﻩ که درمان  CDIتوسﻂ  FMTموفقیت باالی  80درﺻد را داشته
است) .(109در نمونه کنترل ﺟمعیت و تنوع میکروبیوتا باالست درحالیکه
در ابتدای بیماری و بهتدریﺞ که به سمت  RCDپیﺶ میرود ،میزان آن
کاسته میشود .استﻔادﻩ از  FMTدر  RCDنﺸان میدهد که تنوع میکروبیوتا
بعدازایﻦ روش درمانی افزایﺶیافته است،شکل.(110,111)6
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استفاده از روش  FMTدر درمان بیماری التهابی روده)IBD(:
 IBDنوعی بیماری ﺧود ایمﻦ است که سﺒب التهاﺏ مجرای گاستروانتریت
میشود IBD.شامل دو اﺧتﻼل مهﻢ بیماری کرون و کولیت اولﺴراتیو است.
ایﻦ بیماریها به دلیل تﻐییر میکروبیوتای رودﻩای وعدم تعادل آنها با سیﺴتﻢ
ایمنی میزبان به وﺟود میآیند) .(113شیوع  IBDدر کﺸورهای توسعهیافته و
درحالتوسعه ،به دلیل تﻐییر سﺒک زندگی در حال افزایﺶ است .ازﺟمله عوامل
ایجادکنندﻩ IBDمیتوان به عوامل ژنتیکی ،محیﻄی ،سیﺴتﻢ ایمنی میزبان و
میکروبیوم دستﮕاﻩ گوارش اشارﻩ کرد .اگرﭼه دلیل بیماریزایی آن هنوز مﺸﺨﺺ
نیﺴت ،اما عدم تعادل میکروبیوتا در رودﻩ در شروع و پیﺸرفت التهاﺏ رودﻩ نقﺶ
دارد .میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش برای حﻔﻆ هموستاز ایمنی حاﺋز اهمیت است
بهﻃوریکه در تحقیﻖهای اﺧیر نﺸان دادﻩشدﻩ است که ایﻦ بیماران دارای
میکروبیوتای نامتعادلی هﺴتند .مﻄالعههای پروفایل میکروبیوتای بیماران UC
نﺸان دادﻩ است که ایﻦ بیماران دارای تنوع میکروبیوتای پایینی هﺴتند).(114
همﭽنیﻦ در مﻄالعههای حیوانی تاییدشدﻩ است که میکروبیوتای رودﻩ نقﺶ مهمی
در پاتوژنز  IBDدارد زیرا کولیت در مدلهای حیوانی  GFالقا نمیشود .در مﻄالعه
دیﮕری هﻢ میکروبیوتای مدفوع و موکوﺱ رودﻩ بیماران مﺒتﻼ به  IBDدارای تنوع
پاییﻦ بودﻩ و ترکیبهای ﻏیرﻃﺒیعی داشته است .بﺴیاری از مﻄالعه روی محتوا و
عملکرد میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش بیماران مﺒتﻼ به  IBDتمرکز کردﻩاند اما
هنوز رابﻄه بیﻦ میکروﺏ و میزبان قﻄعی نیﺴت .تابهحال ،ﭼندیﻦ مورد اﺛربﺨﺸی
 FMTدر بیماران IBDو بیماران  IBDهمراﻩ با  CDIدیدﻩ شدﻩ اما هنوز اﺛربﺨﺸی
آن تایید نﺸدﻩ است) .(21بهﻃورمعمول  IBDبه دلیل یک پاسخ ایمنی ﻏیرعادی
به آنتیژنهای لومینال و اکﺜر باکتریهای کومنﺴال ایجاد میشود و تحت تاﺛیر
فاکتورهای محیﻄی قرار میگیرد) .(115بیﻦ ﺟمعیت میکروبیوتای فرد با بیماری
 IBDارتﺒاﻁ وﺟود دارد .بهﻃوریکه تنوع باکتریایی کاهﺶیافته است و کاهﺶ
ﺟمعیت فیرمیکوتﺲها و افزایﺶ پرومتﺌوﺱها را نﺸان دادﻩ است).(116,117
 UCیک بیماری مزمﻦ است که با التهاﺏ مﺨاﻁ رودﻩ مﺸﺨﺺ میشود.
مﻄالعههای اپیدمیولوژی افزایﺶ شیوع ایﻦ بیماری را نﺸان دادﻩاند )حدود سه
میلیون نﻔر از مردم (،درحالیکه دلیل آن هنوز نامﺸﺨﺺ است .ﭼندیﻦ عامل در
ایﻦ بیماری شامل عوامل ایمونولوژیک ،ژنتیکی ،محیﻄی و میکروبیوتای گوارشی
دﺧیل است .استﻔادﻩ از  FMTدر درمان  UCنﺨﺴتیﻦ بار توسﻂ  Bennetدر سال
 1989انجام گرفت که در یک بیمار مﺒتﻼ به UCفعال و شدید آن به کار رفت؛ اما
هنوز ایﻦ روش تایید نﺸدﻩ است).(47
استفاده از روش  FMTدر درمان بیماریهای غیر گوارشی:
مﻄالعه روی حیواناﺕ  GFنﺸان میدهد که میکروبیوتای رودﻩ ممکﻦ است در
پاتوژنز بیماریهای ﻏیر گوارشی تاﺛیر داشته باشد .در حیواناﺕ GFمﺸاهدﻩ شدﻩ
است که اﺧتﻼل در تنﻈیﻢ ارتﺒاﻁ هیﭙوتاالموﺱ-هیﭙوفیز-آدرنال منجر به تﺸدید
پاسخهای استرسی ،نقﺺ در برون دﻩ قلب ،تﻐییر هورمونهای مﻐزی )مﺜل نوراپی
نﻔریﻦ،تریﭙتوفان( و افزایﺶ دریافت کالری و افزایﺶ وزن میشود).(117
چاقی:
موشهای ﭼاﻕ ،دارای ﻇرفیت باالی برداشت انرژی از مواد مﻐذی لومینال در
مقایﺴه با همتایان ﺧود هﺴتند که دلیل آن افزایﺶ نﺴﺒت فیرمیکوتﺲها به
باکتروﺋیدﺱها است .در یک کار آزمایی دوبعدی و کنترلشدﻩ  18مرد با سندرم
متابولیک ،تحت  FMTبا مدفوع ﺧود یا مردان الﻏر قرار گرفتند).(117,118
مردانی که از اهداکنندگان الﻏر مدفوع دریافت کردﻩ بودند ،بعد از  FMTبهﻃور
قابلتوﺟهی کاهﺶ سﻄﺢ تری گلیﺴیرید ناشتا و کاهﺶ حﺴاسیت به انﺴولیﻦ را
نﺴﺒت به کﺴانی که با مدفوع ﺧود پیوند شدند ،داشتند).(119
اتیسم:
نقﺶ میکروبیوتا در پاتوژنز اتیﺴﻢ با مﻄالعههایی مﻄرﺡشدﻩ است که نﺸان میدهد
شروع اتیﺴﻢ اﻏلب با شکایت مﺸکﻼﺕ گوارشی همراﻩ با مﺼرﻑ آنتیبیوتیک
است) .(117در یک سری موارد ،میکروبیوتای رودﻩ  13کودﻙ مﺒتﻼ به اتیﺴﻢ
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و با  9کودﻙ بدون بیماری مقایﺴه شد .در مقایﺴه
با کنترل،کودکان مﺒتﻼبه اتیﺴﻢ تعداد بیﺸتری از انواع مﺨتلﻒ کلﺴتریدیوم

رادارند) .(64در مدلهای موشی  ASDمکانیﺴﻢ ،میکروبیوتا رودﻩ به متابولیت و
رفتارهای ﻏیرﻃﺒیعی آن ما مرتﺒﻂ بودﻩ است 18 .کودﻙ در یک رژیﻢ آنتیبیوتیکی
دوهﻔتهای قرار داشتند ،روش  FMTرا به کار بردند .بعد از  ،FMTعﻼﺋﻢ گوارشی
و اتیﺴﻢ آنها بهﻃور قابلتوﺟهی بهﺒود یافت).(43
دیدگاه بیماران در مورد روش :FMT
شواهد نﺸان میدهد که بیﺸتر افراد احﺴاﺱ ﺧوشایندی به آن ندارند .به ﺧﺼوﺹ
ﺧانﻢها به ﺧاﻃر ﻇاهر و آقایان هﻢ بیﺸتر نﮕران ﺧﻄرهای احتمالی آن هﺴتند.
افراد مﺴﻦ هﻢ کمتر احﺴاﺱ ناﺧوشایند داشتند) .(120با مﻄالعه ﻃوالنیمدﺕ
روی بیماران مﺒتﻼ به  RCDIکه تحت  FMTبودند نﺸان دادﻩشدﻩ است که
97درﺻد از آنها تمایل داشتند که در آیندﻩ در ﺻورﺕ عود بیماری بار دیﮕر
 FMTدریافت کنند و 53درﺻد هﻢ  FMTرا بهعنوان نﺨﺴتیﻦ انتﺨاﺏ درمانی
ﺧود بهﺟای مﺼرﻑ آنتیبیوتیک قراردادند).(21
دیدگاه پزشکان در مورد روش:FMT
.
پزشکان FMT،را بیﺸتر برای درمان  CDIتایید میکنند با بررسی دیدگاﻩ 73
پزشک در سال  2010نﺸان میدهد که  10درﺻد آنها  FMTرا تایید کردند
درحالیکه  48درﺻد ﺧواستند که بیﺸتر روی آن کار شود و 34درﺻد تمایلی
نداشتند .سﭙﺲ با بررسی دیدگاﻩ  118پزشک در سال 86 ،2013درﺻد آنها
ایﻦ روش را تایید کردند و 9درﺻد که نﮕران عوارض آن بودند تمایل نﺸان
ندادند) .(121بهﻃورکلی تمایل بیمار و پزشک برای انجام  FMTبﺴیار اهمیت
دارد و یکی از مﺸکﻼتی است که در ایﻦ روش وﺟود دارد.
قوانین و مقررات مرتبط با FMT:
در سال  FDA،2012شروع به ﻃﺒقهبندی اولیه مدفوع انﺴان بهعنوان دارو کرد
اما با نارﺿایتی بﺴیاری از پزشکان و محققان روبهرو شد و سال  ،2013مدفوع
انﺴان را بهعنوان دارو اعﻼم کرد اما هنوز بهﻃور کامل تایید نﺸدﻩ است و فقﻂ
در بیماران مﺒتﻼ به CDکه سایر روشهای درمانی پاسخ ندادﻩاند،مناسب است.
باایﻦحال نیاز به مﻄالعه بیﺸتری برای بهینه کردن پروتکلهای FMTنیاز است
تا قﺒل از استﻔادﻩ از آن ،بررسی شود) .(122,123در استرالیا ،اسﭙانیا و ایرلند تایید
نﺸدﻩ و نیاز به بررسی بیﺸتر است .در هلند بیﺸتر مقرراﺕ  HCTPاﺟرا میشود .در
انﮕلیﺲ بدون مجوزهای ﺧاﺹ پزشکی ایﻦ روش اعمال میشود .در آلمان و کانادا
فقﻂ در دهندﻩهای مورد تایید قابلیت اﺟرا دارد .در فرانﺴه نیز تحت آزمایﺶهای
بالینی است).(124
نگاهی به آینده:
بهﻃورکلی نیاز به اﻃﻼعاﺕ بیﺸتری دربارﻩ تﻐییر تعدیل میکروبیوتای افراد نیاز
است .همﭽنیﻦ تحقیﻖهای آیندﻩ بهتر است در زمینه عملکرد سیﺴتﻢ ایمنی،
مﺴیرهای متابولیک و ژنهای میکروﺏهای دستﮕاﻩ گوارش باشد و تاﺛیر آنها بر
بیان پروتﺌیﻦهای میکروبیوتای دستﮕاﻩ گوارش در بیماریهای التهابی مزمﻦ روشﻦ
شود Sokol .و همکارانﺶ مولکولهای در  F. prausnitziiشناسایی کردﻩاند که
میتواند بهعنوان عوامل درمانی در  IBDاستﻔادﻩ شود و آﺛار ﺿدالتهابی دارد).(125
در آیندﻩای نزدیک ،میکروبیوتای مﺼنوعی را میتوان تولید کرد و با یک روش
استاندارد و قابل کنترلتر نﺴﺒت به  FMTبرای مقابله با  dysbiosisاستﻔادﻩ شود.
در سال  ،2013ﺧانﻢ دکتر  Emma Allen_Vercoeتوانﺴت دستﮕاهی به نام
 Robogutرا ﻃراحی کند .درواقع یک دستﮕاﻩ گوارش مﺼنوعی است که مادﻩ
مدفوع مﺼنوعی میسازد .ایﻦ دستﮕاﻩ قادر است شرایﻂ کلون را شﺒیهسازی کند و
درواقع کل باکتریایی که در رودﻩ رشد میکند را کﺸت دهد) .(126,127مﻄالعهها
نﺸان دادﻩ است که دو بیمار مﺒتﻼ به RCDIتوسﻂ  SMTدرمان شدﻩاند).(21
نتیجهگیری:
در ﭼند سال گذشته تمایل به  FMTبرای درمان انواع بیماریها افزایﺶیافته
است و در حال حاﺿر روی بیماریهای مﺨتلﻒ بررسی میشود .باایﻦحال ،برای
بﺴیاری از بیماریها بهﻃور کامل شناﺧتهنﺸدﻩاست که آیا تﻐییر در میکروبیوتا
به پاتوفیزیولوژی آنها مرتﺒﻂ است یا ﺧیر .اگر میکروبیوتای رودﻩ نقﺶ مهمی
در پاتوفیزیولوژی بیماری داشته باشد ،تﻐییر میکروبیوتا ممکﻦ است بر آن تاﺛیر
بﮕذارد .عﻼوﻩ بر ایﻦ ،اﺧتﻼﻑ قابلتوﺟهی در ترکیب میکروبیوتا در سراسر دستﮕاﻩ
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 نکته بعدی نﮕرانی افراد به دلیل عوارض و ﺧﻄرهای احتمالی آن است که.گیرد
ً باید در مورد آن بررسیهای بیﺸتری انجام گیرد؛ مﺜ
ﻼ میتوان قرﺹهایی ﻃراحی

 ﭼون استﻔادﻩ از مادﻩ مدفوعی،کرد که میکروارگانیﺴﻢهای موردنﻈر را داشته باشند
.بهﻃور مﺴتقیﻢ اﻃمینان کافی را ندارد
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